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NOTA AUTORULUI
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Strategia de a moşteni nebuni cinstiţi sau ridicarea la putere
conţine articole apărute în câteva publicaţii, (cele mai multe
în „Contrapunct” unde am avut o rubrică săptămânală
intitulată PARA(N)TEZE), din decembrie 1989, până la
începutul lui 1992. Este o carte pe care urma să o public în
1998, cu o prefaţă scrisă atunci de Gheorghe Crăciun. O
public acum, după 18 ani, fără să adaug nimic. Am regăsit
copia electronica a cărţii printre textele mele vechi, pregătită pentru o colecţie pe care am iubit-o cel mai mult: „80” –
colecţie care purta numele generaţiei mele şi în care au fost
publicaţi în urmă cu două decenii aproape toţi scriitorii
optzecişti importanţi. Această colecţie s-a topit de mult în
alte concepte editoriale.
Credeam atunci că prin articolele mele voi schimba ceva
în mentalul cotidian, al oamenilor de rând şi al politicienilor.
În 1990 lumea părea că se mişcă într-o direcţie bună,
dorită de atâţia ani... Nu am detectat rezultate pozitive
imediate şi mi-am dat seama că scrisul meu era inutil, ca şi
observaţiile şi opiniile mele şi, nerăbdător, mi-am zis că aş
putea face altceva mai bun.
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După 1990, Călin Vlasie, psiholog de formaţie, cu solide
cunoştinţe în domeniul patologiei psihicului uman, s-a
lansat într-o publicistică spectaculoasă, nervoasă, deosebit
de atentă la toate malformaţiile sociale şi politice ale regimului Iliescu. Textele prezentului volum au fost publicate
de autor în revistele „Contrapunct” (unde a deţinut o vreme
o rubrică săptămânală) şi „Calende” sau în presa locală
din Piteşti.
Publicistica lui Călin Vlasie e una în buna tradiţie
a spiritului muntenesc, uzând de mijloacele şarjei şi ale
pamfletului, ale ironiei şi limbajului colocvial. În „interpelările” sale, autorul nu evită jocul de cuvinte, băşcălia
subţire, metafora scânteietoare, umorul negru.
Volumul pune în lumină o altă faţă a scriitorului Călin
Vlasie, un autor mai prolific decât pare şi mult mai ancorat
în real, obsedat de bizareriile realităţii cotidiene şi de aberaţiile puterii. Un loc aparte în economia volumului îl ocupă
problemele legate de conservatorismul vieţii literare româneşti, în general ostilă faţă de ideea schimbării şi dezorientată de pierderea vechilor statu quo-uri.
Gheorghe Crăciun, 1998
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Sunt uluit! De zile întregi (îmi par un veac!) nu aud
decât de: „nevoia de purificare a limbii”, de „umilinţa limbii”,
„sluţirea limbii”, „secătuirea sensurilor cuvintelor”, de „jegul”
care acoperă cuvintele limbii şi tot aşa, tot aşa. La televiziune,
la radio, în presă, pe străzi, în case, pretutindeni. Sărmana
limbă românească!
Are nevoie oare limba de purificare? Tocmai limba, purtătoare autonomă de semnificaţii tulburătoare despre însăşi
fiinţa unui popor? Atât de puternic în realitate să fie sentimentul de culpabilitate al unei epoci încât să fim nevoiţi să
facem azi autopsie limbii înseşi? Cadavrul care ne înspăimântă şi care continuă să împrăştie o duhoare de cocină nu
este limba, ci limbajul minuţios malformat al unui tip de cultură minuţios şi diabolic malformate. Să facem întâi autopsie
acestei culturi: vom descoperi ce ajutor uriaş şi incomparabil ne-a adus limba română!
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Un prost ridicat la putere, la orice mărime a puterii, dă
tot un prost. Aşa cum zero la putere, la orice putere, dă tot
un zero. Nici 1 ridicat la propria putere nu dezvoltă mai
mult decât propria sa calitate. 2 însă, ca şi 24 de milioane,
ridicat la puterea lui 1 desfăşoară puterea lui 2 şi a lui 24
de milioane, nicidecum pe cea a lui 1. Funcţie de împrejurări, cantitatea se modifică, dar nu şi calitatea.
Indiferent de numărul componenţilor, mulţimile care
acţionează sub steagul lui 1 au aceeaşi calitate. Logica algebrică se dezvoltă şi progresează prin calităţi, nu şi logica
istorică, sensibilă mai mult la cantităţi, adică la statistică.
Puterea unui sistem se ridică pe puterea calităţilor, impotenţa unui sistem se ascunde în spatele statisticilor. Statistica este de aceea o cârjă vrăjită a raţionamentului politic.
Prin statistică obţinem hipnotizarea, prin logica algebrică
ne întoarcem întotdeauna la realitate. În contra iluziei strămutate în cifre concrete, concretul se întoarce la realitate
prin abstract. Cum senzorialul se întoarce la sine însuşi prin
intelect. Abstractul, intelectul sunt însă nepopulare. De aceea
logica politică face clăbuci coloraţi de cifre (cantităţi) concrete,
tot aşa cum procedează artiştii de circ...
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